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 إًََِّْا لَكَثِ٘رٌَٓ

 ﴾45﴿وٓ اسْتَؼِينُوا ثِبلظَّجْشِ وٓ الظَّالَةِ وٓ إِنَّهٓب لَىَجِيشَةٌ إِالَّ ػٓلَى الْخَبشِؼِينَ •

45: ، ا7ٔٗٙ: ، الظفح1ٔالثقرٓ ، الدسء   
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  القَل فٖ الَط٘ٔ تالحح
  في الوطية ثبلحذالمول •
أ  وارجنبإإال  لو أوطى ثبلحذ أخشد منن اصطنل لنو ونب       1مسألة •

يظشح ثخشوره من الخلج فأخشد منهإ فب  لم يف أخشد الضائنذ منن   
اصطلإ و ال فشق في الخشود من اصطل ثين حزة اإلسنال  و الحنذ   
النزسي و االفسبديإ و أخشد من الخلج لو وب  نذثيبإ و لنو لنم يؼلنم    
وونه وارجب أو منذوثب فمغ ليب  لشيننة أو ححمنك انظنشاه فهنوإ و إال     
فيخشد من الخلج إال أ  يؼلم وروثه ػليه سبثمب و شه في أدائه فمن 

 .اصطل

 397: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗكفٖ الو٘قاتٖ سَاء كاى الوَطى تِ ٍاخثا أٍ هٌدٍتا

لىن  منذوثبإسواء وب  الموطى ثه وارجب أو  *الميمبحييىفي  2مسألة •
اصول من اصطل و الخبني من الخلجإ و لو أوطى ثبلجلذية فبلضائذ ػلى 

 .في اصول و حمبمهب منه في الخبنيالخلج أرشة الميمبحية من 
 
 
 .هي هسائل اإلستطاعٔ 58إٔ أقرب الوَاق٘ت كوا هر فٖ الوسألٔ  *•

 397: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ لن ٗع٘ي األخرٓ

  لو لم يؼين اصرشة فبلالص  ػلى الوطي مغ ػذ  سضب الوسحنة  3مسألة •
ورود لبطش فيهم االلتظبس ػلى أرشة المخلإ نؼم لغينش المبطنش أ    أو 

يؤدي لهب من سهمه ثمب شبءإ و لو وب  هنبن من يشضى ثبصلنل منهنب   
ورت ػلى الوطي استيزبسه مغ الششط المزووسإ و يزت الفحض ػنه 
ػلى اصحوط مغ ػذ  سضب الوسحة أو ورود لبطش فيهمإ ثل وروثه ال 
يخلو من لوة خظوطب مغ الظن ثورودهإ نؼنم الظنبهش ػنذ  ورنوة     

 إ *الفحض الجليغ
 
 .تل ٗكفٖ الفحض إلى زٍال الظي ال الظي تالعدم *•

 397: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ ج



6 

 لَ لن ٗع٘ي األخرٓ

لو ورذ متجشع ػنه يزوص االوتفبء ثه ثمؼنى ػنذ  ورنوة المجنبدسة    و •
إلى االستيزبسإ ثل هو اصحوط مغ ورود لبطش في الوسحةإ فب  أحى ثه 
طحيحب وفىإ و إال ورت االستيزبسإ و لو لم يورذ من يشضى ثأرشة 
المخل فبلظبهش وروة دفغ اصصيذ لو ونب  الحنذ وارجنبإ و ال يزنوص     
التأخيش إلى الؼب  المبثل و لو مغ الؼلم ثورود من يشضى ثأرشة المخنل  

 إ *المنذوةو وزا لو أوطى ثبلمجبدسة في الحذ  اصلل أو 
 
توقتضوى  العوول  لَخوَب الوثواة ٓ إلوى    تل ٍ حتى لَ لن ٗوَص   *•

 . الوٌدٍبالَط٘ٔ فٖ 
 
 

 397: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ لن ٗع٘ي األخرٓ

لو ػين الموطي ممذاسا لألرشة حؼين و خشد من اصطل في الوارت و •
إ  لم يضد ػلى أرشة المخلإ و إال فبلضيبدة من الخلجإ و في المننذوة  
وله من الخلجإ فلو لم يىف مب ػينه للحذ فبلوارت التتميم من اصطل 

 .*حفظيلفي الحذ الوارتإ و في المنذوة 

  398: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج



8 

 لَ لن ٗع٘ي األخرٓ

اى الوراة تِ َّ التفظو٘ل الو ٕ ركورُ فوٖ رٗول الوسوألٔ       : الظاّر *•
اًِّ اى كاًت ٍطو٘تِ تٌحوَ ٍحودٓ الوطلوَب،     : الخاهسٔ اٙت٘ٔ، ٍ َّ

فالالزم الحكن تثطالًْا، لعدم إهكاى العول توقتضاّا، ٍ اى كاى تٌحَ 
تعدّة الوطلَب، تح٘ث كاى أطل الحوح هطلَتوا أٍّل٘وا فوٖ الَطو٘ٔ،      

الوعٌ٘ٔ هطلَتا ثاًَٗا، فعدم إهكواى تحقوا الوطلوَب    تاألخرٓ ٍقَعِ 
الثإًَ ال ٗوٌع هي لسٍم إٗداة الوطلَب األٍلٖ، ٍ َّ أطول الحوح،   

غاٗٔ األهر، هالحظٔ عدم السٗاةٓ على . فالالزم االست٘دا  تأخرٓ الوثل
 .الثلث، كوا فٖ طَ ٓ عدم تع٘٘ي األخرٓ فٖ الَط٘ٔ تالحح الوٌدٍب

 .ًعن ٍحدٓ الوطلَب تع٘د عي س٘رٓ العقالء
 

  398: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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 ٗدة االقتظا  على است٘دا  أقل الٌاس أخرٓ

يزت االلتظبس ػلى استيزبس ألل النبس أرشة مغ ػذ  سضب  4مسألة •
و اصحوط لىجبس الوسحة أ  يستأرشوا إ * فيهمورود المبطش أو   الوسحة

 .مب ينبست حبل الميت ششفب
 
ّتك للو٘ت ٍ إال ف٘دة است٘دا  األكثور أخورٓ   ٌّاک ها لن ٗكي  *•

 .فأكثر

 398: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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 لَ أٍطى ٍ ع٘ي الورٓ أٍ التكرا 

لو لم يؼنين  و  حؼينإلو أوطى و ػين المشة أو التىشاس ثؼذد مؼين  5مسألة •
وفى حذ واحذ إال مغ ليب  لشينة ػلى إسادحه التىشاسإ و لو أوطى ثبلخلج و 
لم يؼين إال الحذ ال يجؼذ لضو  طشفه في الحذإ و لو أوطى ثتىنشاس الحنذ   

و لو أوطى في الحذ الوارت إ *اصصيذوفى مشحب  إال أ  حمو  لشينة ػلى 
و ػين أريشا مؼينب حؼينإ فب  ونب  ال يمجنل إال ثأصينذ منن أرنشة المخنل       
خشرت الضيبدة من الخلج إ  أمىنإ و إال ثطلت الوطية و اسنتؤرش يينشه   
ثأرشة المخلإ إال أ  يأر  الوسحةإ و وزا في نظبئش المسألة و لو أوطى فني  
المستحت خشد من الخلجإ فب  لم يمجل إال ثبلضيبدة منه ثطلتإ فحينئنز إ   

 .وبنت وطية ثنحو حؼذد المطلوة يستأرش ييشه منه و إال ثطلت
و الؼمل ثسنبيش وطنبيبه   حىشاس الحذ مشحب  أو ثمي شيء من الخلج ثؼذ  *•

 .فيزت طشه مب ثمي من الخلج في الحذ مب دا  ممىنب

 398: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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 لَ أٍطى تظرف هقدا  هع٘ي فٖ الحح سٌ٘ي هعٌ٘ٔ

لو أوطى ثظشه ممذاس مؼين في الحذ سنين مؼيننة و ػنين    6مسألة •
احفك ػذ  وفبية رله الممذاس لىل سنة طشه و   لىل سنة ممذاسا مؼينب

نظيت سنتين في سنة أو حالث سنين في سنتين منخال و هىنزاإ و لنو    
فضل من السنين فضلة ال حفي ثحزة و لو من الميمبت فبصوره طشفهب 

لو وب  الموطى ثه الحذ من الجلنذ و داس اصمنش ثنين    و في وروه الجشّإ 
مخال لسنة و ثنين االسنتيزبس ثنزله الممنذاس منن      سنتين  أرشة رؼل 

الميمبت لىل سنة يتؼين اصولإ هزا وله إرا لم يؼلم من الموطي إسادة 
الحذ ثزله الممذاس ػلى وره التمييذإ و إال فتجطل الوطية إرا لم يشد 

 .إمىب  رله ثبلتأخيش أو وبنت مميذة ثسنين مؼينة

 398- 399: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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 لَ أٍطى ٍ ع٘ي األخرٓ فٖ هقدا 

لو أوطى و ػين اصرشة في ممذاس فب  وب  وارجب و لم ينضد   7مسألة •
و  حؼنيننإ ػلى أرشة المخل أو صاد و وفى حلخه ثبلضيبدة أو أربص الوسحنة  

إال ثطلت و يشرغ إلى أرشة المخلإ و إ  وب  منذوثب فىزله مغ وفبء 
الخلج ثه و إال فجمذس وفبئه إرا وب  التؼيين ال ػلى وره التميينذإ و إ   
لم يف ثه حتى من الميمبت و لم يأر  الوسحة أو وب  ػلى وره التمييذ 

 .ثطلت
 

  399: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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 لَ ع٘ي للحح أخرٓ ال ٗرغة فْ٘ا أحد

لو ػين للحذ أرشة ال يشيت فيهب أحذ و لو للميمبحي و ونب    8مسألة •
لم يشد ورود سايت فيهنب و حظنشه   إ    الحذ مستحجب ثطلت الوطية

في وروه الجشّإ إال إرا ػلم وونه ػلى وره التمييذ فتشرغ الى النواسثإ  
من ييش فشق في الظوسحين ثين التؼزس الطبسا و ييشهإ و من ييش فشق 

 .ثين مب لو أوطى ثبلخلج و ػين له مظبسه و ييشه

  399: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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 ...هاش٘الَ أٍطى تأى ٗحح عٌِ 

لو أوطى ثأ  يحذ ػنه مبشيب أو حبفيب أو مغ مشووة خبص  9مسألة •
اػتجش خشوره من الخلج إ  وب  نذثيبإ و خنشود الضائنذ ػنن    و  طحإ

أرشة الحذ الميمبحي و وزا التفبوت ثين المزووسات و الحذ المتؼنبسه  
إ  وب  وارجبإ و لو وب  ػليه حذ نزسي مبشيب و نحوه خشد من أطل 
التشوة أوطى ثه أ  الإ و لو وب  نزسه مميذا ثبلمجبشنشة فبلظنبهش ػنذ     

 .وروة االستيزبس إال إرا أحشص حؼذد المطلوة
 

  399: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج



15 

 ...هاش٘الَ أٍطى تأى ٗحح عٌِ 

اػتجنش  و   مسألة لو أوطى ثأ  يحذ ػننه مبشنيب أو حبفينب طنح     11•
خشوره من الخلج إ  وب  نذثيب و خشود الضائذ ػن أرشة الميمبحية ػنه 
إ  وب  وارجب و لو نزس في حبل حيبحه أ  يحذ مبشيب أو حبفيب و لنم  

أو لم يوص ورت االستيزبس ػنه منن  ثه  أوطى يأت ثه حتى مبت و 
أطل التشوة وزله نؼم لو وب  نزسه مميذا ثبلمشي ثجذنه أمىن أ  يمبل 
ثؼذ  وروة االستيزبس ػنه ص  المنزوس هو مشيه ثجذنه فيسمظ ثموحه 
ص  مشي اصريش ليس ثجذنه ففشق ثين وو  المجبششة ليذا في المنأموس  

 ثه أو موسدا 

 

 529-528: ، ص2 ؛ ج(للس٘د ال٘سةٕ)العرٍٓ الَثقى 
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 ...هاش٘الَ أٍطى تأى ٗحح عٌِ 

لو أوطى ثأ  يحذن ػنه مبشيبً أو حبفيبً طحن و اػتجش خشوره (: 11مسألة )•
 (4)من الخلج إ  وب  نذثينبًإ و خشود الضائذ ػن ارشة الميمبحينة 

مغ مب ثه التفبوت ثين ارشة الحذن مبشيبً أو حبفيبً و آرشحه ال وزله إلّب ( 4)•
 (.الىلپبيگبني. )أ  يىو  الوارت ػليه وزله و لو ثبلنزس أو االستيزبس

اصطفهبنيإ . )ثل التفبوت ثين ارشة الحذن مبشيبً أو حبفيبً و ييشهمب إ  وب •
 (.الخوانسبسي

االمنب   . )و وزا التفبوت ثين ارشة الحنذن مبشنيبً أو حبفينبً و ثنين ييشهنب     •
 (.الخميني

ثل و ػن التفبوت ثين ارشة الحذن مبشيبً أو حبفيبً و ثين أرشحنه ال ونزله   •
 (.الجشورشدي. )أيضبً إ  وب 

 

 
 587: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العرٍٓ الَثقى 



17 

 ...هاش٘الَ أٍطى تأى ٗحح عٌِ 

و لو نزس في حبل حيبحه أ  يحذن مبشيبً أو حبفيبً و ( 1)إ  وب  وارجبً ػنه •
ػننه  ( 2)لم يأت ثه حتّى مبتإ و أوطى ثه أو لم يوص ورت االسنتيزبس  

ثجذنه أمىنن أ   ( 3)من أطل التشوة وزلهإ نؼم لو وب  نزسه ممينذاً ثبلمشي 
االستيزبس ػنهإ ص ّ المنزوس هو مشيه ثجذنه فيسنمظ  ( 4)يمبل ثؼذ  وروة 

ثموحهإ ص ّ مشي اصريش ليس ثجذنهإ ففشق ثنين ونو  المجبشنشة لينذاً فني      
 . أو موسداً( 5)المأموس ثه 

 (.الخوئي. )و وب  حزنة اإلسال ( 1)•
حمذن  ػذ  وروثه من اصطل و وزا فيمب ثؼذه من فشوع وروة الحذن ( 2)•

 (.الخوئي. )ييش حزنة اإلسال 
 (.الگلپبيگبني. )ثل اصلوى وروة االستيزبس( 4) •
 (. اإلمب  الخميني. )إلّب إرا أحشص حؼذند المطلوة•

 
 588: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العرٍٓ الَثقى 
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 ...هاش٘الَ أٍطى تأى ٗحح عٌِ 

•______________________________ 
ال سيت في نفور الوطية نفور الوطية ػلى ونل حنبلإ فنب  ونب      ( 1)

الحذ الموطى ثه نذثيب اخشد رميغ مظنبسفه منن الخلنجإ و ا  ونب      
وارجب و وب  حزة اإلسال  أخشد أرشة الحذ من الميمبت من اصطنل  

 .و الضائذ من الخلج

 144: ، ص2 هعتود العرٍٓ الَثقى؛ ج
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 ...هاش٘الَ أٍطى تأى ٗحح عٌِ 

لو نزس حبل حيبحه ا  يحذ مبشيب أو حبفيب و لم يأت ثه حتى منبت  و •
ثب  الحذ النزسي يخنشد منن الخلنج ومنب هنو      : و اوطى ثه فب  للنب

المختبس فال وال إ و امب لو لجل ثخشوره من اصطل اوطنى ثنه أ  لنم    
يوص ثه ومنب ػلينه المظننفإ فهنل يخنشد الحنذ الننزسي ثزمينغ         

أو يخنشد  : خظوطيبحه التي منهب وونه مبشيب أو حبفيب من أطل التشوة
 :منه أطل الحذ النزسي دو  خظوطيبحه؟ ورهب 

 .اختبس المظنف اصول و اصظهش هو الخبني•

 144: ، ص2 هعتود العرٍٓ الَثقى؛ ج
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 ...هاش٘الَ أٍطى تأى ٗحح عٌِ 

رله ال  الزي يزت خشوره من طلت المبل انمب هو حذ اإلسال  و •
و امب ييشه فال دليل ػلى خشوره منهإ و انمنب ادػني اإلرمنبع ػلنى     
إلحبق الحذ النزسي ثحذ اإلسال إ و لو سلمنب وو  اإلرمبع حبمب فئنمب 

 .يتم في خشود أطل الحذ ال في الخظوطيبت

 144: ، ص2 هعتود العرٍٓ الَثقى؛ ج
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 ...هاش٘الَ أٍطى تأى ٗحح عٌِ 

اإلرمبع دليل لجي ال ثذ من االلتظبس فيه ػلى المنذس  : ثؼجبسة أخشىو •
المتيمن و هو خشود أطل الحذ النزسي من اصطنل ال الخظوطنيبت   

إرا طبده الؼينذ   -ويو  الزمؼة -نظيش الظو  و المنزوس في يو  مؼين
أو احفك له السفشإ أو المشع فئ  المبػذة حمتضني ثطنال  ننزسه لؼنذ      

دل ػلنى ورنوة المضنبء و    « 1»التمىن من متؼلمة و لىنن الننض   
 ممتضبه 

•______________________________ 
 .1من أثواة وتبة النزسإ ح  10ثبة : الوسبئل( 1)

 144: ، ص2 هعتود العرٍٓ الَثقى؛ ج
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 ...هاش٘الَ أٍطى تأى ٗحح عٌِ 

أطل المضبءإ و رواص إلغبء الخظوطيبت المأخورة فيه وىونه وروة •
 .والؼب في يو  الزمؼة أو في شهش سرت ثل يمضي يومب ثذل يو 

حم انه لو فشضنب ا  الذليل دل ػلى لضو  المضبء في الحذ الننزسي لنم   •
 :يىن فشق ثين الظوسحين التين روشهمب المظنف ثموله

 145: ، ص2 هعتود العرٍٓ الَثقى؛ ج
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 ...هاش٘الَ أٍطى تأى ٗحح عٌِ 

و رلنه ال   ( ففشق ثين وو  المجبششة ليذا في المأموس ثهإ أو منوسدا )•
نزسه إرا حؼلك ثبلحذ مبشيب فال محبلة وب  الوارت ػلينه هنو المشني    
ثجذنه الستحبلة المشي ثجذ  ييشه فبلتمييذ و ػذمه سيب  من هزه الزهة 

 .فئرا ورت المضبء مغ ػذ  التمييذ ورت مغ التمييذ أيضب
ا  الظبهش ػذ  وروة لضبء الحذ النزسيإ و انمنب يخنتض   : فتحظل•

ثبلوارت أطبلةإ و ػلى فشع وروة المضبء فبلوارت إخشاد أطنل  
 . الحذ دو  الخظوطيبت

•  

 145: ، ص2 هعتود العرٍٓ الَثقى؛ ج
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 لَ أٍطى تحدت٘ي أٍ أزٗد ٍ قال إًْا ٍاخثٔ علِ٘

لو أوطى ثحزتين أو أصيذ و لبل إنهب وارجة ػليه طنذنق و   10مسألة •
أ  يىو  إلشاسه في مشع المنوت و ونب    إال   حخشد من أطل التشوة
 . الخلجمتهمب فيه فتخشد من 
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 لَ أٍطى تحدت٘ي أٍ أزٗد ٍ قال إًْا ٍاخثٔ علِ٘

و   مسألة إرا أوطى ثحزتين أو أصيذ و لبل إنهب وارجة ػليه طذق 12•
حخشد من أطل التشوة نؼم لو وب  إلشاسه ثبلوروة ػلينه فني منشع    
الموت و وب  متهمب في إلشاسه فبلظبهش أنه وبإللشاس ثبلنذين فينه فني    

 اصلوى خشوره من الخلج إرا وب  متهمب ػلى مب هو 
 

 529: ، ص2 ؛ ج(للس٘د ال٘سةٕ)العرٍٓ الَثقى 



26 

 لَ أٍطى تحدت٘ي أٍ أزٗد ٍ قال إًْا ٍاخثٔ علِ٘

إرا أوطى ثحزنتين أو أصينذ و لنبل إنّهنب وارجنة ػلينه      (: 12مسألة ) •
إ نؼم لو وب  إلشاسه ثبلوروة ػليه (1)حخشد من أطل التشوة و   طذنق

في مشع الموت و وب  متّهمبً في إلشاسه فبلظبهش أنّه وبإللشاس ثبلنذين  
 .فيه في خشوره من الخلج إرا وب  متّهمبً ػلى مب هو اصلوى

 
فيمب وبنب يخشرب  من أطل التشوة ػلنى حمنذيش الخجنوت ونبلحذن     ( 1)•

. اإلسالمي و الحذن االستيزبسي دو  الوارت ثمخنل الننزس ومنب حمنذن     
  (. الخوئي)

 
 589-588: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العرٍٓ الَثقى  
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 لَ أٍطى توا عٌدُ هي الوال للحح ًدتا

لو أوطى ثمب ػنذه من المبل للحنذ ننذثب و لنم يؼلنم أننه       11مسألة •
لم يزض طشه رميؼهإ و لو ادػى أ  ػنذ الوسحة   يخشد من الخلج أ  ال

ضؼف هزا أو أنه أوطى ثزله و أربصوا الوسحة يسمغ دػواه ثنبلمؼنى  
 .المؼهود في ثبة الذػبويإ ال ثمؼنى إنفبر لوله مطلمب
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 لَ أٍطى توا عٌدُ هي الوال للحح ًدتا

مسألة إرا أوطى ثمب ػنذه من المبل للحذ ننذثب و لنم يؼلنم أننه      15•
نؼنم لنو ادػنى أ  ػننذ       يخشد من الخلج أو ال لم يزض طشه رميؼه

الوسحة ضؼف هزا أو أنه أوطى سبثمب ثزله و الوسحة أرنبصوا وطنيته   
 ففي سمبع دػواه و ػذمه ورهب  

 
 
•  
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